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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALENQUER
Aviso n.º 23558/2011

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 30 
de Setembro do corrente ano, foi concedida à trabalhadora Ana Maria 
Charbel Girardin Rocha, com a categoria de assistente operacional, a 
mobilidade interna para a Câmara Municipal do Cartaxo, pelo período 
de um ano, com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2011, nos termos 
do artigo 60.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

18 de Novembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
da Cunha Mendes Riso.

305376508 

 Aviso n.º 23559/2011
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

15 de Dezembro de 2009, foi concedida licença sem remuneração pelo 
período de onze meses à assistente operacional, Ludovina Eulália Al-
meida Casimiro Martins Figueiredo, com início em 21 de Dezembro 
do mesmo ano, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 234.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro.

23 de Novembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel 
da Cunha Mendes Riso.

305400304 

 MUNICÍPIO DE ALIJÓ
Aviso n.º 23560/2011

Para os devidos efeitos, torna -se público que homologuei, em 
22/09/2011, a conclusão com sucesso do período experimental de Rui 
Miguel Vieira Elias, para a carreira/categoria de Técnico Superior, na 
área de engenharia electrotécnica, na sequência do procedimento con-
cursal comum para um posto de trabalho, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por 
aviso n.º 5046/2010, referência TS4, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 48, de 10/03/2010.

22 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. José Artur 
Fontes Cascarejo.

305390237 

 Aviso n.º 23561/2011
Para os devidos efeitos, torna -se público que homologuei, em 

22/09/2011, a conclusão com sucesso do período experimental de Ana 
Isabel Pinto Vieira, para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área 
de engenharia florestal, na sequência do procedimento concursal comum 
para um posto de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 5046/2010, 
referência TS1, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 
10 de Março de 2010.

22 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. José Artur 
Fontes Cascarejo.

305390123 

 Aviso n.º 23562/2011
Para os devidos efeitos, torna-se público que homologuei, em 

22/09/2011, a conclusão com sucesso do período experimental de Sandra 
Cristina dos Reis Figueira Sousa, para a carreira/categoria de Técnico 
Superior, na área de engenharia civil, na sequência do procedimento 
concursal comum para um posto de trabalho, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por 
aviso n.º 5046/2010, referência TS2, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 48, de 10/03/2010.

22 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. José Artur 
Fontes Cascarejo.

305390197 

 Aviso n.º 23563/2011
Para os devidos efeitos, torna -se público que homologuei, em 

22/09/2011, a conclusão com sucesso do período experimental de Tiago 
Filipe Sousa Gomes, para a carreira/categoria de Técnico Superior, na 
área de arqueologia, na sequência do procedimento concursal comum 

para um posto de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 5046/2010, 
referência TS3, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 48, 
de 10/03/2010.

22 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. José Artur 
Fontes Cascarejo.

305390204 

 MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Aviso n.º 23564/2011

Elaboração de Quatro Planos de Pormenor
para o Vale da Telha — Formação de Contrato de Planeamento
José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara Municipal 

de Aljezur,
Considerando o Memorando de Entendimento estabelecido em 28 de 

Março de 2008, entre o Município de Aljezur e o Ministério do Ambiente, 
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, agora 
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, nomeadamente o disposto na sua cláusula segunda;

Considerando que a Resolução do Concelho de Ministros n.º 11 -B/2011, 
de 4 de Fevereiro, no n.º 3, do artigo 42.º, que a Área de Intervenção 
Especifica de Vale da Telha, deve ser objecto de planos municipais de 
ordenamento do território;

Torna público, no cumprimento do disposto no n.º 5, do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a alteração dada pelo Decreto -Lei 
n.º 46/09, de 20 de Fevereiro, que:

1 — Em reunião de Câmara realizada em 10 de Dezembro de 2009, 
foi deliberado determinar a elaboração dos quatro Planos de Pormenor, 
designados por PP1, PP2, PP3 e PP4, tendo ainda sido deliberado apro-
var os termos de referência, que serviriam de base para a elaboração 
dos planos.

2 — Em reunião de Câmara realizada em 8 de Novembro de 2011, 
foi deliberado aprovar o procedimento de formação de contrato para 
planeamento com vista à elaboração dos quatro Planos de Pormenor 
de Vale da Telha, nos termos do n.º 4, foi e ainda dar inicio à abertura 
de um período de divulgação pública da proposta de contrato de pla-
neamento.

3 — É fixado o prazo de 15 dias, a contar da data da publicação deste 
aviso no Diário da República, 2.ª série, para, nos termos do n.5, do 
artigo 6.º -A e n.º 2, do artigo 77.º, dos diplomas referidos, qualquer in-
teressado formular sugestões ou apresentar informações sobre quaisquer 
questões que possam vir a ser consideradas, no âmbito do Contrato de 
Planeamento e respectivo de elaboração dos Planos de Pormenor.

A proposta de Contrato de Planeamento, bem como a deliberação 
da Câmara Municipal que aprovou o procedimento de formação de 
contrato para planeamento com vista à elaboração dos quatro Planos 
de Pormenor de Vale da Telha, poderão ser consultadas na Divisão de 
Gestão Urbanística e Obras Particulares da Câmara Municipal de Aljezur, 
ou na página desta autarquia na Internet.

Os interessados poderão apresentar as suas observações ou sugestões 
por escrito, em documento devidamente identificado, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Aljezur e entregue na Divisão de Gestão 
Urbanística e Obras Particulares da Câmara Municipal.

A participação poderá ainda ser feita via Internet, através do seguinte 
email: geral@cm -aljezur.pt.

28 de Novembro de 2011. — O Presidente da Câmara, José Manuel 
Velhinho Amarelinho.

205405473 

 MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

Aviso (extracto) n.º 23565/2011

Cessação de procedimentos concursais

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu Despa-
cho n.º 133/2011, de 03 de Novembro de 2011, após deliberação, 




